KALENDER
Kyndelmisse med pandekager
Søndag d. 31. januar kl. 19.00 i Suldrup Kirke
Nu vender det. Vi fejrer lysets
tilbagekomst og tiltagende styrke ved kyndelmisse – lysgudstjeneste.
Efterfølgende spiser vi pandekager i Sognehuset.
Arrangementet er gratis og der
er ikke tilmelding.
Vel mødt!

Familiegudstjeneste

Søndag d. 7. februar kl. 10.30 i Suldrup Kirke

Vi planlægger frimodigt familiegudstjeneste med fællesspisning
i Sognehuset bagefter. Vi ved dog
godt, at Covid-19 kan slå skår i
planerne og i så fald må vi ændre
den til en almindelig gudstjeneste.
Familiegudstjeneste planlagt til
Første søndag i advent aﬂyses
desværre pga. corona, men ændres
til en almindelig gudstjeneste på
samme tidspunkt.

Sangaften

Onsdag d. 17. februar kl. 19.00 i Suldrup Sognehus

En stjernestund med dit barn

Opstart: Tirsdag d. 16. februar
kl. 10.00 i Suldrup Kirke.
Bliver der ﬂere end der kan være
på ét hold, opretter vi to hold.
Babysalmesang er for alle babyer fra ca. 2-12 mdr. sammen med
en voksen. Vi synger først ca. ½
time, hvorefter der er kaffe/te og
hygge i kirken eller sognehuset.
Tilbuddet er gratis og alle er
hjerteligt velkomne til at være
med.
Der tages særlige forholdsregler
i fht covid-19, bl.a. begrænsning
på antal deltagere.
Kontakt organist Inger-Marie Larsen på tlf. 20 35 93 62 eller
mail organist@sonderupsuldrupkirke.dk for tilmelding og info.

NYT FRA KIRKERNES KOR
Temakor for voksne

Pga Corona har Temakoret stået på stand-by i efteråret. Om alt
går vel, håber vi at kunne starte op igen i løbet af foråret. Læs
nærmere herom i næste udgave af Sognebladet.
Spirekoret er et gratis kirkekor for de mindste,
dvs fra 1.-2. klasse.
Koret øver som en del af skoletiden:
Hver onsdag fra kl. 13.30-14.15 på Suldrup skole.
Tilmelding foregår via skolen ved valg af UUV-fag.
Spørgsmål mm kan rettes til organist Inger-Marie Larsen,
organist@sonderupsuldrupkirke.dk eller mobil 20 35 93 62.
Stjernekoret er for 3. og 4. klasse.Vi øver:
Hver tirsdag kl. 14.20-15.05 på Suldrup Skole.
Tænker du, at det kunne være noget for dig, så
kom og syng med. Du er meget velkommen.
Det er gratis at deltage. NB! Tilmelding er nødvendig
For tilmelding og info: Kontakt organist Inger-Marie Larsen,
tlf. 20 35 93 62, mail organist@sonderupsuldrupkirke.dk

ADRESSER
Sognepræst:
Helge Maagaard
Hjedsbækvej 478, 9541 Suldrup,
tlf. 98 65 30 37, mail: helma@km.dk
Kontakt mig endelig for en aftale!

Organist: Inger-Marie Larsen, tlf. 20 35 93 62,
mail: organist@sonderupsuldrupkirke.dk
Kirkesanger: Anna-Marie Kaufmann Nielsen,
tlf. 29 89 84 52, mail: kirkesanger@sonderupsuldrupkirke.dk
Kirke- og kulturmedarbejder: Kathrine Kofod, tlf. 51 86 61 87,
mail: kirke.kathrine@outlook.dk
Personalet holder sædvanligvis fri om mandagen.
Formand for menighedsrådet:
Morten Jødal, Præstemarken 18, Sønderup,
tlf. 24 60 72 03, mail: morten@joedal.dk
Kirkekontor: Støvring Kirkekontor tager sig af al civilregistrering i Sønderup og Suldrup sogne.
Ved fx attester og navneændringer henvises til borger.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 10.00-13.00
Torsdag dog kl. 10.00-17.00.
Tlf. 98 37 16 86. E-mail: stoevring.rebild.sogn@km.dk

SØNDERUP KIRKE:
Kirkeværge:
Jens Enggaard, Høgholtvej 22,
Sønderup, tlf. 20 46 40 68,
mail: jens.enggaard@mail.dk
Graver: Jette Krogh Pedersen, tlf. 29 74 87 16,
mail: sonderupgraver@sonderupsuldrupkirke.dk

SULDRUP KIRKE:
Kirkeværge:
Ib Lundgren, Birkevej 7,
Suldrup, tlf. 98 37 80 98,
mail: ib@lundgrenbyg.dk
Graver:
Helle Pajhede, tlf. 20 78 35 28,
mail: suldrupgraver@sonderupsuldrupkirke.dk

Kirken på nettet

Hjemmeside: www.sonderupsuldrupkirke.dk
Kalender og praktiske oplysninger
Facebook:
www.facebook.com/sonderupsuldrupkirke
Aktuelle opslag og billeder

Deadline på næste Sogneblad er februar 2021.

GUDSTJENESTER
SØNDERUP SULDRUP
29. november

1. s. i advent

6. december
13. december

2. s. i advent
3. s. i advent

20. december

4. s. i advent

23. december BILLET ”Juleaften”
24. december BILLET Juleaften
25. december
26. december
27. december
31. december
2021

3. januar

BILLET

Juledag
Anden juledag
Julesøndag
Nytårsaften

13.00
Juletræ andagt
9.00

10.30*
16.30 Alm.
13.15 Alm.
ingen
10.30*
15.00
m/ kransekage

10. januar

Helligtrekongers 10.30*
søndag
1. s.e. h. 3 k.

17. januar
24. januar
31. januar

2. s.e. h. 3 k.
Sidste s.e.h. 3 k.
Septuagesima

7. februar
14. februar
21. februar
28. februar
7. marts

10.30*
9.00

Seksagesima

Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Lørdagsdåb i én d. 6. februar 2021
af kirkerne hvis
d. 16. april 2021
behov herfor.

9.00
9.00
10.30*

(10.30)

10.30 *
Almindelig gtj.
19.00
De ni læsninger
m/ gløgg og
æbleskiver
15.00 Familie
14.45 Alm.
16.00 Alm.
9.00
ingen
13.30
m/ kransekage

Helge Maagaard

Helge Maagaard
Helge Maagaard
Helge Maagaard

Helge Maagaard
Helge Maagaard
Helge Maagaard

10.30
Familiegudstj.
9.00

Helge Maagaard

9.00
9.00
10.30 fastlagt
(10.30)

Helge Maagaard
Rikke V. Wickberg
Helge Maagaard

Helge Maagaard
Rikke V. Wickberg
Helge Maagaard
Rikke V. Wickberg
Helge Maagaard

Pga corona-restriktioner og pladsbegrænsning er det nødvendigt med tilmelding til
gudstjenesterne disse to dage. Se nærmere info inde i bladet.

Sognebladet
for Sønderup
og Suldrup

Helge Maagaard

Alle gudstjenester med *: Man er meget velkommen til at bestille kirkebilen på
tlf. 98 37 11 50. Frist for bestilling er kl. 16 fredagen før søndagens gudstjenester,
ved hverdagsarrangementer dagen før.

Juleaften d. 23. og 24. december:

LADET
SE INDE I B

Rikke V. Wickberg

9.00

19.00
Kyndelmisse &
pandekager
10.30
Familiegudstj.
10.30*

Bestil
en bænk til
julegudstjenesten!

Rikke V. Wickberg
Helge Maagaard

December 2020
Januar-februar 2021
Nr. 1 – 79. årg.
SBO Grafisk, Støvring • Tlf. 99 86 23 00

I midten af november udkom der en ny og 19. udgave af Højskolesangbogen. 601 sange er udvalgt. 150 af dem er nye og 125 er
røget ud i forhold til den 18. udgave. Denne aften præsenterer og
synger vi nogle af de nye sange, der er kommet med.
Efter kaffe, brød og hyggesnak bliver der selvfølgelig rig mulighed for at komme med ønsker til sange.
Kirkebil kan bestilles på telefon 9837 1150.
Alle er hjerteligt velkomne til en hyggelig aften.

BABY

SALMESANG

www.sonderupsuldrupkirke.dk
www.facebook.com/
sonderupsuldrupkirke

At gå i kirke kan give glæde og håb

Bestil en bænk og kom
til julegudstjeneste

AF SOGNEPRÆST HELGE MAAGAARD

www.menighedsraadsvalg.dk

Den kristne tros fortegn er glæde. Ikke bare
som en gulerod eller som at få ﬂæskesteg
til kirkefrokosten bagefter. Ikke bare som
opium. Ikke bare for at synge både kendte
og nye sange, synge sig glad. Ikke bare for
at møde min ’kirkefamilie’.
Det skal være en gudsoplevelse for det hele
menneske. For livet er ægte, livet er nu.
Med både hoved, krop og sind.
Guds godhed
Guds hensigt med livet er forankret i godhed. Derfor skabte han. Derfor skaber
han fortsat. Også ved en gudstjeneste: der
skaber Han fortsat gennem det, vi gør og
hører. Gud handler i os med at fortælle os
og meddele os sin godhed. Skærer det ud i
pap så at sige, ja ud i kød og blod, som det
skete endeligt langfredag.
Sådan sætter Gud tydelige pejlemærker
foran mennesket, så at vi ser det. Så vi
bedre kan stole på ham. Så vi husker på det
– i vores land kan vi bare ved at se på datoen huske på godheden og glæden. Alt, for
at vi dog tager godheden med, når vi lever
det store liv fremad.
En kraftkilde
Det kommer til udtryk hos den store profet
Esajas med en af ﬂere læsninger fra ham i adventstiden og juledagene. For Esajas bedyrer,
at vi skal øse hos ’Livets Gud af hans kraftkilder’ - med sorg, nej, med kedsomhed, nej,
med glæde fra frelsens kilder, ja.

Dér er vi som mennesker udfordret. Vi udfordres, når vi ikke kan ﬁnde glædens kraft.
I livet. I kirken. I troen.
Nu kan det være helt fremmed for dig som
menneske at tænke sådan. At føle dybt
sådan om at gå i kirke og høre ordene, hvis
betydning for os er, at vi ﬁnder og får livskræfter, får del i denne boblende glæde.
Den glæde, der er større end vores egoer og
hurtige snak i sindet.
Den glæde er større end vores sinds
træthed, når den får lov til at campere og vi
får smagt på den ind til tankerne og følelsernes grund. Derfor tager vi os tid til at gå
i kirke. Derfor fordyber vi os i meningen
og betydningen af ordene fra bøgernes bog,
Bibelen.

fryd, for Israels Hellige er stor iblandt jer.
”På den dag” – som til en gudstjeneste, som
til en juleaften i kirken, som til højtidsfest i
kirkefamilien.
Kingo skrev en salme om det, som trods
mange år på bagen, på poetisk vis godt kan
lukke noget op om glæden, glæden fra at
være sammen i advents- og juletiden, og
juleglæden i kirkefamilien fra budskabet:

Ordene fra Esajas lyder:
På den dag skal du sige: Jeg takker dig,
Herre; du var vred på mig, men din vrede
lagde sig, og du trøstede mig.
Gud er min frelse, jeg er tryg, jeg frygter
ikke, for Herren er min styrke og lovsang,
han blev min frelse.
I skal øse vand med glæde af frelsens kilder.
På den dag skal I sige: Tak Herren, påkald
hans navn! Kundgør hans gerninger for
folkene, forkynd, at hans navn er ophøjet!
Lovsyng Herren, for store ting har han
gjort, det skal hele jorden vide. I, som bor
på Zion (og efter Kristus alle steder som i
Sønderup og Suldrup), skal juble og råbe af

2. Bort sorg, og krænk ej mer vort sind!
Guds glæde lukker vi nu ind,
at vi kan Jesus favne
med bøn og hjertens tak og tro;
i ham skal alt vort håb og ro
sin glæde aldrig savne.

1. Op, glædes alle, glædes nu!
Med fryd opfylder sind og hu
i Herren, eders glæde!
Thi Jesus han er nu så nær
og vil, fordi han har os kær,
udi vort kød sig klæde.

3. Din fred, o Gud, som overgår
alt det, som sind og sans formår,
vort hjerte så bevare
i Kristus Jesus, at vi må
så stor en juleglæde få,
som aldrig kan bortfare!

Fil 4,4-7 - Thomas Kingo 1689.

Velkommen til et nyt
menighedsråd

Her i efteråret var der valg til menighedsrådet. Heldigvis lykkedes
det at ﬁnde en ﬂok, der har lyst til at gå ind i arbejdet ved kirkerne
de kommende ﬁre år.
Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent.
Følgende er valgt til menighedsrådet for perioden 2020-2024:
Fra Suldrup:
Dorthe Kaasgaard Jensen
Ib Lundgren
Jens Peter Mark
Bodil Valsted
Stedfortræder:
Hans Flyger Rasmussen

Fra Sønderup:
Mads Vendeltorp Sørensen
Jens Enggaard
Morten Jødal
Troels Hensdal Kristensen
Stedfortræder:
Frede Gundersen

Julen bliver anderledes for alle i år – også i kirkerne. For Sønderup-Suldrup sogne betyder det, at vi har placeret et par gudstjenester d. 23. december for at give så mange som muligt muligheden for at fejre jul i vores kirker.
Dvs. der bliver i alt 5 julegudstjenester på de to dage:
Onsdag d. 23. december:
Suldrup Kirke kl. 15.00 - Familiegudstjeneste.
Sønderup Kirke kl. 16.30.
Torsdag den 24. december:
Sønderup Kirke kl. 13.15. Suldrup Kirke kl. 14.45 og kl. 16.00.
TILMELDING
Ved gudstjenesterne d. 23. og 24. december skal man tilmelde
sig for at få en plads.
Man tilmelder sig på tilmelding@sonderupsuldrupkirke.dk
Ved tilmelding skriver man:
• Hvor mange pladser man ønsker (maks. 5, som svarer til en bænk)
• Hvilken gudstjeneste (kirke, dato og klokkeslæt)
Vi opfordrer naturligvis til, at hvis man er forhindret i at deltage
d. 23. eller 24. december – eller ikke får plads der, så er man
hjertelig velkommen til at deltage ved gudstjenesterne d. 25. og
27. december i kirkerne (uden tilmelding).

Kirken og corona

Hvor mange vi må være i kirkerne er afhængige af kirkens størrelse, om folk
kommer enkeltvis eller i familier og om vi synger. Ved kirkelige handlinger:
begravelser, dåb og vielser aftales nærmere med præsten.

FØLGENDE REGLER GÆLDER I KIRKE OG SOGNEHUS:

• 1 person pr. 2 kvm.
• 2 m afstand imellem husstande/enkeltpersoner ved aktiviteter med fællessang.
• 1 m afstand imellem husstande/enkeltpersoner ved aktiviteter uden fællessang.

MUNDBIND
Frem til d. 2. januar bærer
vi mundbind
i kirkedu
og
Sådan
bruger
sognehus,
når vi går rundt
et mundbind
mellem hinanden.

Sønderup Kirke er ca. 80 m2.
Suldrup Kirke er ca. 104 m2.
Sognesal i sognehuset er ca. 105 m2.

1.

Før: Vask hænder eller brug håndsprit

2.

Find forsiden. Det er som regel den farvede side

3.

Dæk næse og mund med mundbindet og fastgør det bag ørene

4.

Sørg for, at mundbindet sidder helt tæt til dit ansigt

5.

Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid,

KALENDER
Juletræstænding i Sønderup
Søndag d. 29. november
kl. 13.00

Juletræet bliver rejst i Sønderup
bymidte første søndag i advent af
Borgerforeningen, og begivenheden begynder i Sønderup Kirke
kl. 13.00 med en andagt.
Vi synger nogle adventssalmer og
hører gode ord om adventstiden og
det glade budskab.
Vi fylder kirken op så mange vi
kan være efter de på det tidspunkt
gældende Covid-19-regler – bl.a.
mundbind/visir ved ind- og udgang i kirken.

Bagefter bliver træet da rejst i
Sønderup bymidte.
Vel mødt!

Julekoncert med
Ide Bylin Bundgaard
Sønderup Kirke tirsdag
d. 8. december kl. 19.30

Kom og oplev den skønneste musik, når
tværﬂøjtenist Ide Bylin Bundgaard medvirker ved årets julekoncert i Sønderup Kirke.
Ide er klassisk uddannet ﬂøjtenist med Diplomuddannelse i tværﬂøjte fra Nordjysk Musikkonservatorium med videre studier i
München og København.
Ved koncerten tages alle forholdsregler i fht Covid-19. Fællessang undlades, medmindre antallet af fremmødte giver mulighed for at holde de påkrævede 2-meters afstand ved sang.
Husk mundbind ved ind- og udgang.
Der er ingen tilmelding.
Arrangementet er gratis og alle er hjerteligt velkomne.

Adventsfest på
Himmerlandshave er AFLYST
Torsdag d. 10. december kl. 14.00

Pga. Covid-19 er der ikke almindelig offentlig adgang til ældrecenteret, og det har derfor været nødvendigt at aﬂyse årets adventsfest.

De Ni Læsninger

Søndag d. 13. december kl. 19.00 i Suldrup Kirke

Velkommen til en særlig gudstjeneste, hvor Guds store historie,
frelseshistorien fortælles gennem oplæsninger ved medlemmer af
menigheden og med fællessang.
Bagefter serveres der gløgg og æbleskiver i sognehuset.

Nytårsgudstjenster
Den 31. december

I år vil vi pga. corona i både Sønderup og Suldrup Kirke byde nytåret
velkommen med efterfølgende kransekage og et glas ’skum’.
Der er gudstjeneste i:

Suldrup Kirke kl. 13.30 og Sønderup Kirke kl. 15.00.

Kløfternes land

Sognemøde tirsdag d. 26. januar
kl. 19.00 i Suldrup Sognehus

Foredrag om konﬂikt og forsoning med afsæt i Israel-Palæstina konﬂikten. Hvad kan vi
lære fra kløfternes land?
Foredragsholder Julie Kajgaard er uddannet teolog og arbejder som teologisk netværker i Israelsmissionen. Julie er særlig
optaget af, hvordan mennesker må tale sammen også der, hvor der
er dyb splittelse og uenighed. Julie er energisk i sine foredrag, og
der er altid et perspektiv til, hvordan Israel-Palæstina konﬂikten
udfordrer os i vores egen lille andedam, Danmark.
I løbet af aftenen serveres kaffe og brød. Alle er velkomne.

